
 

 

PEŁNA POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIE  
ZGODNIE ZE ŚRODKIEM WYDANYM PRZEZ WŁOSKI URZĄD OCHRONY 

DANYCH W DNIU 8 MAJA 2014 R. I  
ART. 13 ROZPORZĄDZENIA (EU) 2016/679 DOTYCZĄCEGO OCHRONY 

DANYCH (RODO) 
 
Za pomocą niniejszej polityki dotyczącej plików cookie Administrator, jak określono 
poniżej, pragnie poinformować użytkowników o celach i procedurach dotyczących 
przetwarzania ich danych osobowych pochodzących z użycia plików cookie przez tę 
domenę https://www.marazzi.pl/ (the „Witryna”), zgodnie ze środkiem „Uproszczone 
procedury informowania o użyciu plików cookie i wyrażania zgody na ich 
stosowanie” wydanym przez włoski Urząd Ochrony Danych w dniu 8 maja 2014 r. i 
zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia (EU) 2016/679 dotyczącego ochrony 
danych („RODO”). 
 
1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 

 
Administratorem danych jest spółka Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, z siedzibą 
pod adresem Viale Regina Pacis, 39, 41049 Sassuolo (Modena, Włochy), w osobie 
aktualnego przedstawiciela prawnego („Administrator” lub „Marazzi”).  
 
Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać jakichkolwiek informacje dotyczące tych 
praw lub niniejszego Oświadczenia o polityce prywatności, użytkownik może 
skontaktować się z Administratorem pod adresem: privacy@marazzigroup. 
 
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym 
możesz skontaktować się pisząc na: dpo@marazzigroup.com w celu skorzystania 
ze swoich praw wymienionych w punkcie 7 znajdującym się poniżej, a także 
pozyskania informacji na temat tych praw lub niniejszego zawiadomienia. 
 
2. CZYM SĄ PLIKI COOKIE I DO CZEGO SŁUŻĄ 
 
Cookies to małe ciągi tekstu, które witryny odwiedzane przez użytkownika wysyłają 
do jego urządzenia końcowego (zazwyczaj przeglądarki), gdzie są one zapisywane 
w celu ich retransmisji do tych samych witryn przy następnej wizycie tego samego 
użytkownika. Kiedy użytkownik przegląda Witrynę, jego urządzenie końcowe może 
również otrzymywać pliki cookie wysyłane przez inne witryny lub serwery 
internetowe („osoby trzecie”), które mogą zawierać materiały obecne w 
odwiedzanej Witrynie (takie jak obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron w 
innych domenach itp.).  
 
Pliki cookie są wykorzystywane z wielu powodów: Uwierzytelnianie informatyczne; 
monitorowanie sesji; przechowywanie danych dotyczących konkretnych konfiguracji 
odnoszących się do użytkowników, którzy mają dostęp do serwera; przechowywanie 
preferencji itp.  
 

https://www.marazzi.pl/
file://srv-fso.sass.marazzi.it/dati/Documentazione%20GDPR/Informative%20standard/Non%20su%20carta%20intestata/Marketing/Informativa%20privacy%20cookie%20Marazzi/privacy@marazzigroup.com
mailto:dpo@marazzigroup.com


 

 

Aby odpowiednio regulować te mechanizmy, konieczne jest rozróżnienie pomiędzy 
różnymi rodzajami plików cookie.  

 
3. RODZAJE PLIKÓW COOKIE  
 
Można rozróżnić różne rodzaje plików cookie na podstawie poniższych kryteriów: 
(A.) strona, która instaluje pliki cookie; (B.) czas trwania przetwarzania; (C.) cel 
przetwarzania. 
 

A. W zależności od strony, która instaluje plik cookie na urządzeniu końcowym 
użytkownika, rozróżnia się:  
a) „pliki cookie tej samej firmy”, zainstalowane bezpośrednio przez 

administratora odwiedzanej przez użytkownika witryny;  
b) „pliki cookie innych firm” zainstalowane bezpośrednio przez 

administratora innej witryny, która instaluje pliki cookie przez pierwsza 
witrynę. Niniejsza Witryna używa jedynie tymczasowych lub stałych 
plików cookie innych firm w formatach anonimowych, wyłącznie w celu 
umożliwienia Administratorowi korzystania z usług analitycznych 
dostarczanych przez inne firmy. 

 
B. W oparciu o czas trwania przetwarzania rozróżnia się:  

a) „pliki cookie dla sesji”, które są przechowywane tymczasowo podczas 
sesji przeglądania i automatycznie usuwane z urządzenia końcowego 
użytkownika po wyłączeniu przeglądarki;  

b) „trwałe pliki cookie”, które pozostają na urządzeniu końcowym 
użytkownika do upływu określonej daty ważności (np. do końca roku) 
lub do momentu ich usunięcia. 

 
C. W odniesieniu do rodzaju przetwarzania rozróżnia się:  

a) „techniczne pliki cookie”, wykorzystywane wyłącznie w celu 
umożliwienia użytkownikowi poprawnego przeglądania i korzystania z 
witryny internetowej (np. normalne wyświetlanie lub przewijanie stron 
itp.);  

b) „profilujące pliki cookie”, które tworzą profile odnoszące się do 
użytkownika i są wykorzystywane do wysyłania ukierunkowanych 
komunikatów reklamowych zgodnie z preferencjami wykazanymi przez 
użytkownika podczas przeglądania Internetu. W przeciwieństwie do 
technicznych plików cookie profilujące pliki cookie nie są niezbędne do 
prawidłowego działania Witryny i nie mogą być użyte bez zgody 
użytkownika.  

 
W poniższej tabeli podsumowano różne rodzaje technicznych plików cookie 

Rodzaj pliku cookie Funkcja 



 

 

Nawigacyjne pliki 
cookie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nawigacyjne pliki cookie poprawiają jakość przeglądania i 
umożliwiają poprawne działanie witryny dzięki zapisywaniu 
preferencji przeglądania i zezwoleniu w szczególności na: 
(i) Wyświetlanie treści w języku każdego użytkownika już od 
uzyskania pierwszego dostępu. W zasadzie nawigacyjne pliki 
cookie są w stanie rozpoznać kraj, z którego użytkownik uzyskuje 
dostęp do Witryny, i zagwarantować, że za każdym razem, gdy ją 
odwiedzi, zostanie automatycznie przekierowany do wersji 
Witryny przeznaczonej dla tego konkretnego kraju. 
(ii) Logowanie się do Witryny i zarządzanie poszczególnymi 
zakupami. Nawigacyjne pliki cookie potrafią rozpoznać 
zarejestrowanych użytkowników przy każdym dostępie. 
Nawigacyjne pliki cookie są niezbędne do prawidłowego działania 
witryny i świadczenia niektórych usług. 

Analityczne pliki 
cookie 

Analityczne pliki cookie wykorzystuje się do tworzenia statystyk 
dotyczących liczby użytkowników i powiązanych sposobów 
przeglądania witryny. Korzystając z analitycznych plików cookie, 
administrator danych gromadzi zbiorcze informacje i przetwarza 
wyniki analiz w formie anonimowej w celu uzyskania ogólnych 
statystyk dotyczących usługi i jej wykorzystania.  
Analityczne pliki cookie nie są niezbędne do działania witryny.  

Funkcjonalne pliki 
cookie 

Funkcjonalne pliki cookie umożliwiają Witrynie rozpoznanie 
użytkownika na podstawie szeregu ustawionych kryteriów (np. 
języka) w celu poprawy jakości oferowanych usług. Te pliki cookie 
umożliwiają również Witrynie rozpoznanie użytkownika, jeśli 
wyraźnie tego zażąda (np. poprzez kliknięcie przycisku 
„Rozpoznaj mnie następnym razem”) za każdym razem, gdy 
użytkownik odwiedza Witrynę, tak aby nie był zobowiązany do 
ponownego wpisywania swoich danych uwierzytelniających. 
Funkcjonalne pliki cookie nie są niezbędne do działania Witryny, 
ale poprawiają jej jakość a tym samym jakość przeglądania. 

 
4. RODZAJE PLIKÓW COOKIE WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ TĘ WITRYNĘ 
 
W oparciu o powyższe definicje poniżej zamieszczono tabelę z wymienionymi 
plikami cookie tej samej firmy i plikami cookie innych firm wykorzystywanymi przez 
Witrynę, z podaniem ich rodzaju, nazwy, terminu ważności, domeny, celu 
przetwarzana i sposobu wyłączania. 
 
PLIKI COOKIE TEJ SAMEJ FIRMY 
 

Rod
zaj 
pliku 
cook
ie 

Nazwa Termin 
ważnoś
ci 

Cele Sposoby wyłączania 



 

 

Nawi
gacyj
ne 
pliki 
cooki
e 

csrftoke
n 
sessioni
d 
sessioni
daccou
nts 

csrftoke
n (1 rok) 
sessioni
d (14 
dni) 
sessioni
daccou
nts (14 
dni) 

Te pliki cookie 
umożliwiają 
użytkownikowi normalne 
przeglądanie Witryny i 
korzystanie z niej oraz 
umożliwiają przeglądarce 
użytkownika połączenie z 
serwerem. Te pliki cookie 
umożliwiają poprawne 
działanie Witryny i 
umożliwiają przeglądanie 
jej zawartości na 
używanym urządzeniu. 
Bez tych plików cookie 
niektóre z żądanych 
funkcji, takie jak 
logowanie się w witrynie 
lub utworzenie koszyka 
zakupów on-line, mogą 
nie być dostępne. 
Nawigacyjne pliki cookie 
to techniczne pliki cookie i 
są niezbędne do działania 
witryny. 

Wskazówki dotyczące 
dezaktywacji plików cookie. 
 
• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.c
om/pl-
pl/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-
manage-cookies    

• Safari: 
https://support.apple.com/
pl-
pl/guide/safari/sfri11471/
mac   

• Chrome:  
https://support.google.co
m/chrome/answer/95647?
hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org
/pl/kb/W%C5%82%C4%8
5czanie%20i%20wy%C5
%82%C4%85czanie%20o
bs%C5%82ugi%20ciastec
zek 

 
Funk
cjona
lne 
pliki 
cooki
e 

cc_nec
essary 
cc_stati
stics 
cc_adv
ertising 
popup_
countrie
s 
 

cc_nec
essary 
(1 rok) 
cc_stati
stics (1 
rok) 
cc_adv
ertising 
(1 rok) 
popup_
countrie
s (1 rok) 
 

Są to pliki cookie 
przechowywane na 
komputerze lub innym 
urządzeniu, które 
zapisują żądania i wybory 
użytkownika w celu 
umożliwienia mu 
przypomnienia o nich, 
zapewnienia 
zoptymalizowanego, 
spersonalizowanego 
przeglądania stron w 
ramach usługi lub 
dostępu do tej witryny (np. 
zapamiętywanie haseł w 
obszarach objętych 
ograniczeniami, 
zapamiętywanie 
produktów w koszyku, tak 
aby nadal znajdowały się 
one w koszyku w czasie 

Wskazówki dotyczące 
dezaktywacji plików cookie. 
 
• Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com
/pl-pl/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-
manage-cookies    

• Safari: 
https://support.apple.com/pl-
pl/guide/safari/sfri11471/mac
   

• Chrome:  
https://support.google.com/c
hrome/answer/95647?hl=pl&
hlrm=fr&hlrm=en  

• Firefox:  
https://support.mozilla.org/pl/
kb/W%C5%82%C4%85czani
e%20i%20wy%C5%82%C4

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


 

 

następnej sesji, 
zapisywanie wybranego 
języka, wyświetlanie filmu 
lub możliwość 
komentowania na blogu 
itp.). Funkcjonalne pliki 
cookie nie są niezbędne 
do działania witryny, ale 
poprawiają jakość 
przeglądania i 
doświadczenia 
użytkownika. 

%85czanie%20obs%C5%82
ugi%20ciasteczek 
 

Anali
tyczn
e 
pliki 
cooki
e 

Google 
Analytic
s 

_ga (2 
lata) 
_gid 
(jeden 
dzień) 
_gat_U
A-
XXXXX
X-XX (1 
minuta) 

Google Analytics to 
usługa statystycznej 
analizy stron 
internetowych 
dostarczana i zarządzana 
przez Google. System 
Google Analytics 
wykorzystywany na 
stronie  
https://www.marazzi.pl/ 
został stworzony w celu 
zmniejszenia mocy 
identyfikującej plików 
cookie, a ponadto 
wyłączono funkcje, które 
umożliwiają osobom 
trzecim porównywanie 
informacji. Dzięki tym 
ustawieniom pliki cookie 
tego rodzaju są 
równoważne z 
technicznymi plikami 
cookie. 
Analityczne pliki cookie 
nie są niezbędne do 
działania Witryny. 
  

Poniższe adresy są przydatne 
do pełnego zrozumienia polityki 
prywatności Google Analytics: 
• https://www.google.com/analyt

ics/terms/pl.html 
https://policies.google.com/pri
vacy?hl=pl 

Użytkownicy mogą w każdej 
chwili odmówić używania plików 
cookie, wybierając odpowiednie 
ustawienia w swoich 
przeglądarkach. 
Korzystając z tej witryny, 
użytkownicy wyrażają zgodę na 
wykorzystanie ich danych przez 
Google w sposób i w celach 
określonych powyżej.  
Oświadczenie Google dotyczące 
polityki prywatności w 
odniesieniu do usługi Google 
Analytics jest dostępne pod 
adresem   
https://marketingplatform.google
.com/intl/en_uk/about/. 

Anali
tyczn
e 
pliki 
cooki
e 

Google 
Tag 
Manage
r 

_dc_gt
m_UA-
XXXXX
-XX 
(wygas
a wraz 
z 
końcem 
sesji w 

Google Tag Manager to 
usługa statystyczna 
realizowana przez Google 
Inc., która umożliwia 
Administratorowi 
monitorowanie i analizę 
danych o połączeniach 
oraz śledzenie zachowań 
Użytkowników w Witrynie. 

Google Tag Manager:  
• https://policies.google.com/pri

vacy?hl=pl 
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przeglą
darce) 

 
PLIKI COOKIE INNYCH FIRM 
 

Rod
zaj 
pliku 
cook
ie 

Nazwa Termin 
ważnoś
ci 

Cele 
 

Oświadczenia o politykach 
prywatności innych firm / 
Procedury wyłączania / 
Formularze zgody 

Nawi
gacyj
ne 
pliki 
cooki
e 

New 
Relic 

JSESSI
ONID 
(pojedy
ncza 
sesja) 

New Relic jest to usługa 
monitorowania 
wydajności strony 
internetowej, a pliki 
cookies służą do 
monitorowania czasu 
ładowania się strony. 

• https://docs.newrelic.com/d
ocs/browser/new-relic-
browser/page-load-timing-
resources/new-relic-
cookies-used-browser 

Anali
tyczn
e 
pliki 
cooki
e 

Hotjar _hjInclu
dedInS
essionS
ample 
(wygas
a wraz z 
końcem 
sesji w 
przeglą
darce) 

Plik cookie, który 
pozwala na agregację 
danych behawioralnych 
dotyczących 
przeglądania w celu 
optymalizacji witryny. 
Dane te są pozyskiwane 
w formacie 
anonimowym.   

 

• https://www.hotjar.com/leg
al/policies/privacy  

Na poniższej stronie 
wyjaśniono sposób 
wyłączania tego pliku cookie:  
• https://www.hotjar.com/leg

al/compliance/opt-out  

Anali
tyczn
e 
pliki 
cooki
e 

Hotjar _hjDon
ePolls 
(1 rok) 

Pliki cookies Hotjar, którą 
są ustawiane, gdy 
odwiedzający stronę 
wypełnia ankietę, 
korzystając z lokalnego 
widżetu „Ankieta”. Są 
wykorzystywane w celu 
zapewnienia, że ta sama 
ankieta nie pojawi się 
ponownie, jeśli już 
wcześniej została 
wypełniona. 

• https://www.hotjar.com/leg
al/policies/privacy  

Na poniższej stronie 
wyjaśniono sposób 
wyłączania tego pliku cookie:  
• https://www.hotjar.com/leg

al/compliance/opt-out  

Anali
tyczn
e 
pliki 
cooki
e 

Google 
Adword
s 

_gac_U
A_XXX
XXXXX
-XX (3 
miesiąc
e) 

Zawierają informacje 
dotyczące kampanii dla 
użytkownika. W 
przypadku powiązania 
kont Google Analytics i 
Google Ads znaczniki 
konwersji strony 
internetowej Google Ads 
będą odczytywać te pliki 

Aby dowiedzieć się więcej, 
użytkownicy proszeni są o 
zapoznanie się z 
odpowiednimi 
oświadczeniami o polityce 
prywatności pod 
następującymi adresami: 
 
Google Adwords:  

https://docs.newrelic.com/docs/browser/new-relic-browser/page-load-timing-resources/new-relic-cookies-used-browser
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https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out
https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out


 

 

cookies, chyba że 
zostaną one wyłączone. 

• https://support.google.com/
adspolicy/answer/143465?
hl=pl 

• https://policies.google.com/
technologies/ads?hl=pl  

•  https://policies.google.com
/privacy?hl=pl 

Użytkownicy mogą wyłączyć 
obsługę plików cookie przez 
Google, zmieniając 
ustawienia dostępne pod 
następującymi adresami:  
https://support.google.com/a
ccounts/answer/61416?co=
GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=pl  
Aby uzyskać wskazówki 
dotyczące identyfikowania i 
wyłączania profilujących 
plików cookie używanych w 
Witrynie, należy przejść do 
strony: 
• http://www.youronlinechoic

es.com/pl/  
Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Google 
Adword
s, 
Google 
Dynami
c 
Remark
eting 
 
 

_gcl (3 
mesi) 
_gads, 
_gcl (3 
miesiąc
e) 
_gads, 
_gac (3 
miesiąc
e) 
NID, 
SID, 
IDE 
(sześć 
miesięc
y) 
test_co
okie 
(wygas
a wraz z 
końcem 
sesji w 
przeglą
darce) 
 

Te pliki cookie pozwalają 
na tworzenie profilów 
użytkowników i są 
wykorzystywane do 
wysyłania komunikatów 
reklamowych zgodnie z 
preferencjami 
wyrażonymi przez 
użytkownika podczas 
przeglądania Internetu. 
Podczas przeglądania 
Witryny przez 
użytkowników te pliki 
cookie są przydatne do 
wyświetlania 
interesujących ich 
produktów lub produktów 
podobnych do tych, które 
są wyświetlane. Ten 
rodzaj pliku cookie nie 
jest niezbędny do 
działania Witryny. 
 
 
 

Aby dowiedzieć się więcej, 
użytkownicy proszeni są o 
zapoznanie się z 
odpowiednimi 
oświadczeniami o polityce 
prywatności pod 
następującymi adresami: 
 
Google Adwords:  
• https://support.google.com/

adspolicy/answer/143465?
hl=pl 

• https://policies.google.com/
technologies/ads?hl=pl  

•  https://policies.google.com
/privacy?hl=pl 

 
Google Dynamic 
Remarketing: 
• https://policies.google.com/

technologies/ads?hl=pl 
  
• https://policies.google.com/

privacy?hl=pl   
 

https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=pl
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https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
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https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;amp;hl=pl
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https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://policies.google.com/privacy?hl=pl


 

 

   
  
 

Użytkownicy mogą wyłączyć 
obsługę plików cookie przez 
Google, zmieniając 
ustawienia dostępne pod 
następującymi adresami:  
https://support.google.com/a
ccounts/answer/61416?co=
GENIE.Platform%3DDeskto
p&hl=pl  
Aby uzyskać wskazówki 
dotyczące identyfikowania i 
wyłączania profilujących 
plików cookie używanych w 
Witrynie, należy przejść do 
strony: 
• http://www.youronlinechoic

es.com/pl/  
Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Facebo
ok 
custom 
audienc
e                                         

_fbp (3 
miesiąc
e) 
fr (3 
miesiąc
e) 
oo (5 
lat) 
ddid (28 
dni) 
_fbc (3 
miesiąc
e) 
 

Facebook Custom 
Audience jest usługą 
remarketingu i 
ukierunkowania 
behawioralnego 
świadczoną przez 
Facebook, Inc., która 
łączy działania w tej 
Witrynie z siecią 
reklamową Facebooka i 
umożliwia 
Administratorowi i jego 
partnerom biznesowym 
przekazywanie, 
optymalizację i 
dostarczanie reklam w 
oparciu o wcześniejsze 
korzystanie z tej Witryny 
przez Użytkowników.  

Więcej informacji:  
• https://pl-

pl.facebook.com/policies/co
okies/  

 
Aby wyłączyć korzystanie z 
plików cookie na Facebooku, 
Użytkownicy powinni mieć 
dostęp do swoich kont / sekcji 
Prywatność. 

Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Pintere
st                                         

_pintere
st_sess 
(1 rok) 
  
 

Są to pliki dostępu do 
serwisu Pinterest, które 
są wykorzystywane do 
zapisywania w pamięci 
statusu dostępu 
użytkownika w ramach 
danej przeglądarki 
internetowej. Są 
aktualizowane za każdym 
razem, kiedy użytkownik 
wchodzi (lub wychodzi) 
do/z serwisu Pinterest. 
Te pliki cookies zawierają 

Więcej informacji: 
• https://policy.pinterest.com/

pl/cookies/  
 
Aby wyłączyć korzystanie z 
plików cookie na Pinterest, 
Użytkownicy powinni mieć 
dostęp do swoich kont / sekcji 
Prywatność. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;amp;hl=pl
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;amp;hl=pl
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https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/


 

 

ID Pinterest użytkownika 
(pseudolosowa liczba 
całkowita), a także tokeny 
uwierzytelniania 
użytkownika (jeśli 
użytkownik zalogował się 
do serwisu Pinterest). 

Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct (1 
rok) 
  
 

W przypadku naszej 
przeglądarki w aplikacji 
jest to odpowiednik 
plików cookies 
_pinterest_sess. Te pliki 
cookies są ustawiane w 
przeglądarce w aplikacji 
Pinner za każdym razem, 
kiedy Pinner wyświetla 
zawartość zewnętrzną w 
stosunku do strony (np. 
stronę internetową stron 
trzecich) poprzez 
aplikację Pinterest. 

Więcej informacji: 
• https://policy.pinterest.com/

pl/cookies/  
 
Aby wyłączyć korzystanie z 
plików cookie na Pinterest, 
Użytkownicy powinni mieć 
dostęp do swoich kont / sekcji 
Prywatność. 

Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct_m
w (1 
rok) 

Pliki cookies ustawiane 
za każdym razem, kiedy 
zawartość spoza strony 
(na przykład strona 
internetowa stron 
trzecich) jest ładowana w 
przeglądarce mobilnej 
Pinner (na przykład 
Safari). 

Więcej informacji: 
• https://policy.pinterest.com/

pl/cookies/  
 
Aby wyłączyć korzystanie z 
plików cookie na Pinterest, 
Użytkownicy powinni mieć 
dostęp do swoich kont / sekcji 
Prywatność. 

Profil
ując
e 
pliki 
cooki
e 

Pintere
st                                         

_pintere
st_ct_rt 
(1 rok) 

Pliki cookies ustawiane 
za każdym razem, kiedy 
Pinner odwiedza stronę 
reklamodawcy, na której 
jest zainstalowany 
znacznik Pinterest. 

Więcej informacji: 
• https://policy.pinterest.com/

pl/cookies/  
 
Aby wyłączyć korzystanie z 
plików cookie na Pinterest, 
Użytkownicy powinni mieć 
dostęp do swoich kont / sekcji 
Prywatność. 

 
5. CHARAKTER I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 
 

Wykorzystanie plików cookie umożliwia Administratorowi przetwarzanie zwykłych 
danych osobowych, które użytkownik podaje podczas przeglądania Witryny.  

https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/
https://policy.pinterest.com/pl/cookies/


 

 

Zastosowanie technicznych plików cookie nie wymaga wcześniejszej zgody 
użytkownika, ponieważ:  
(i) są niezbędne do prawidłowego działania Witryny (nawigacyjne pliki cookie);  
(ii) realizują jedynie cele statystyczne i gromadzą dane zbiorcze, które są 

przetwarzane przez Administratora w formie anonimowej (analityczne pliki 
cookie);  

(iii) umożliwiają użytkownikom przeglądanie Witryny zgodnie z wybranymi przez 
siebie cechami i kryteriami w celu poprawy oferowanej usługi (funkcjonalne pliki 
cookie). 

 
Jednak wcześniejsza zgoda użytkownika jest wymagana do przetwarzania jego 
danych osobowych poprzez: 
(i) profilujące pliki cookie;  
(ii) analityczne pliki cookie innych firm, jeżeli użycie tych plików cookie nie jest 

uzależnione od zastosowania narzędzi do zmniejszenia zdolności 
identyfikacyjnej używanych plików cookie lub dana firma nie podjęła umownego 
zobowiązania do wykorzystywania tych plików cookie wyłącznie w celu 
świadczenia usług i do ich oddzielnego przechowywania, bez „wzbogacania” ich 
innymi danymi dotyczącymi użytkownika, którymi dysponuje, lub 
„porównywania” z nimi. 

 
6. JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE I ZARZĄDZAĆ SWOIMI PREFERENCJAMI  

 
Przekazywanie danych osobowych w celu ich przetwarzania przez pliki cookie w 
Witrynie jest opcjonalne i użytkownik ma możliwość zdecydowania w przeglądarce, 
czy akceptuje, czy też wyłącza pliki cookie.  
 
Każdy użytkownik może wyłączyć obsługę nawigacyjnych plików cookie, 
analitycznych plików cookie, funkcjonalnych plików cookie lub profilujących plików 
cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Wyłączenie nawigacyjnych pliki 
cookie może uniemożliwić korzystanie z samej Witryny; wyłączenie analitycznych 
plików cookie lub funkcjonalnych plików cookie nie uniemożliwi przeglądania 
Witryny, ale niektóre jej sekcje lub funkcje mogą nie być już dostępne. Jeśli 
wyłączone zostaną profilujące pliki cookie, użytkownicy będą mogli swobodnie 
przeglądać Witrynę, ale nie będzie możliwe sprawdzenie ich nawyków lub 
preferencji, w związku z czym nie będą otrzymywać wiadomości ani obrazów 
dotyczących produktów lub usług, które mogą ich zainteresować.   
 
Poniżej znajdują się linki do instrukcji pozwalających zmienić ustawienia 
przeglądarki, w tym wytyczne dotyczące wyłączania plików cookie. 
 
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies    
• Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac  
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=fr&hlrm

=en  
• Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy

%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=PL&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=PL&amp;amp;hlrm=fr&amp;amp;hlrm=en
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek


 

 

 
W odniesieniu do plików cookie innych firm używanych w Witrynie użytkownicy mogą 
skorzystać z linków w powyższej tabeli, aby uzyskać dostęp do większej ilości 
informacji i zrezygnować z korzystania z poszczególnych plików cookie innych firm.  
 
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących używania plików cookie przez 
Witrynę użytkownicy powinni zapoznać się z:  
- https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/ 
- http://www.youronlinechoices.com/pl/  
 
7. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU JAKO OSOBIE, KTÓREJ DANE 

DOTYCZĄ 
 
W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego w niniejszym Oświadczeniu o 
polityce dotyczącej plików cookie użytkownik może korzystać z praw wymienionych 
w niniejszej części, a przewidzianych w art. 15–21 RODO: W szczególności:  

• Zarządzanie swoimi danymi – prawo dostępu – art. 15 RODO: prawo do 
uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są 
przetwarzane, a jeżeli tak – prawo do uzyskania dostępu do swoich danych 
osobowych – w tym ich kopii – oraz do otrzymania następujących informacji: 
a) cele przetwarzania; 
b) kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 

zostaną udostępnione;  
d) okres przechowywania danych lub stosowane kryteria, które o tym 

decydują; 
e) prawo do żądania od administratora danych sprostowania lub usunięcia 

danych osobowych bądź ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych osoby, której dane dotyczą, lub prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania;  

f) prawo do wniesienia skargi do właściwego organu;  
g) pochodzenie danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane 

bezpośrednio;  
h) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym 

profilowania. 
• Sprostowanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych – prawo 

do sprostowania danych – art. 16 RODO: prawo żądania niezwłocznego 
sprostowania dotyczących użytkownika danych osobowych, które są 
nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.  

• Usunięcie – prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO: prawo żądania 
niezwłocznego usunięcia dotyczących użytkownika danych osobowych, 
kiedy: 
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały 

zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 
b) cofnęli Państwo zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 
c) użytkownik wniósł skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania; 
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

prawnego; 

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
http://www.youronlinechoices.com/pl/


 

 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług 
społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO. 

Prawo do usunięcia nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku 
wymagającego przetwarzania, do wykonania zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi bądź do ustalenia, dochodzenia czy obrony 
roszczeń. 

• Ograniczenie przetwarzania – prawo do ograniczenia przetwarzania – 
art. 18 RODO: prawo żądania ograniczenia przetwarzania, kiedy: 
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych; 
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, 

sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian 
ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) osoba, której dane dotyczą, potrzebuje danych do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony uprawnienia w postępowaniu sądowym; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania 
zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
jej praw.  

• Prawo do przenoszenia danych – art. 20 RODO: prawo do otrzymania 
swoich danych osobowych przekazanych Administratorowi w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego oraz prawo do przesłania tych danych osobowych 
innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli przetwarzanie odbywa się na 
podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. Ponadto prawo żądania, by 
Państwa dane osobowe zostały przesłane przez Administratora 
bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

• Prawo do sprzeciwu – art. 21 RODO: prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania dotyczących użytkownika danych osobowych, chyba 
że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych 
przez Administratora.  

• Prawo do wniesienia skargi do włoskiego Urzędu Ochrony Danych – 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia no. 11, 00187 
Roma (Rzym) (Włochy). 

 
Powyższe uprawnienia mogą być wykonywane w odniesieniu do Administratora za 
pośrednictwem danych kontaktowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej. 
Administrator rozpatrzy Państwa żądanie i poinformuje Państwa bez zbędnej zwłoki 
i we wszystkich przypadkach, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od jego 
otrzymania, o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniem. 
Zgodnie z art. 12 RODO wykonanie Państwa praw jako osób, których dane dotyczą, 
jest bezpłatne. Jednak w przypadku żądań, które są ewidentnie nieuzasadnione lub 
nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, 
Administrator może obciążyć Państwa uzasadnioną opłatą, biorąc pod uwagę 
administracyjne koszty rozpatrzenia żądania, lub odmówić podjęcia działań w 
związku z żądaniem.  



 

 

Prosimy zauważyć, że Administrator może zażądać dodatkowych informacji 
niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą. 
 
     Marazzi Group S.r.l. a socio unico 
                   (Administrator) 

Ostatnia aktualizacja 23.12.2020 r. 


